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1. máj není jen Svátkem práce, ale již několik roků se v tomto termínu 

koná ve Vojenském újezdu Libavá akce Bílý kámen. Pořadatelé v tento den 

zajistí vstup, do jinak uzavřeného vojenského prostoru, pro vyznavače pěší 

turistiky, cykloturistiky, jezdce na koloběžkách nebo pro rodiny s dětmi a 

kočárky. Pro všechny je zajištěno na určených stanovištích občerstvení, 

zdravotní služba a cykloservisy. Povinností každého návštěvníka je 

pohybovat se pouze na vytyčených cestách a nevstupovat do terénu, 

protože zde ještě stále hrozí výbuch vojenské munice. 

 

Z našeho klubu využili tuto zajímavou příležitost dostat se do míst, kde je 

během roku vstup zakázán Pavla, Zbyněk a Zdeněk Vaňurovi. Autem se 

dopravili do Města Libavá, které si vytyčili jako vstupní místo do VÚ Libavá. 

Po nezbytné kontrole, zda máme občanský průkaz a cyklistickou přilbu, 

jsme zaplatili 30 Kč organizační poplatek, obdrželi identifikační pásku na 

kolo, jsme vyrazili přes Smilov na Pozorovatelnu, která slouží během 

vojenských cvičení pro vysoké vojenské důstojníky jako základna pro 

pozorování cvičných bitev. Z Pozorovatelny jsme sjeli do Velké Střelné 

k prvnímu občerstvovacímu stánku, kde jsme neodolali klobásám z udírny 

a pivečku. Vím, že vyhláška pivo cyklistům zakazuje, ale na této akci to 

nikdo neřešil. Dále jsme pokračovali kolem památníku v bývalé osadě Nová 

Ves nad Odrou na Zelený kříž a odtud přes Kozlov k prameni Odry. Ač byl 

v celém VÚ Libavá zákaz focení, zde jsme zákaz poprvé porušili – foto a 

pokračovali přes Varhošť na místo, po kterém se celá akce jmenuje, 

k Bílému kameni, kde jsme zákaz focení porušili podruhé a nebyli jsme 

sami - foto. Další přestávku na svačinu a pivo jsme si udělali v občerstvení 

na rozcestí pod Bílým kamenem a pokračovali přes Strážisko, Bores a 

Velkou Střelnou směr Smilov žel. st. Asi 1 km před ní, po ujetí 44 km, bylo 

před námi nejdelší 3 kilometrové stoupání na Smilov. Ve Smilově jsme 

odbočili doleva na cestu, po které jsme jeli ráno v protisměru, do Města 

Libavá. Cyklocomputer se zastavil na čísle 51 km, takže plán byl překročen 

o 1 km. Předpověď počasí vyšla do puntíky. Ráno jasno, po obědě 

nasouvání malé oblačnosti, teplota kolem 150C. Co více jsme si mohli přát. 

 

Pavla se Zdeňkem zde byli poprvé, a i když nejsou příznivci masových akcí, 

tak se jim zde líbilo. Ač se jedná o vlnitý terén a místy to po kostkách moc 

nejede, tak si myslím, že trasu si najde každý a projížďku ve VÚ Libavá bez 

problémů zvládne. 
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